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Spotgoedkoop zaagsel wordt bio-olie
REPORTAGE�CHEMIE

Onderzoekers van de
TU Eindhoven willen uit
houtafval lignineolie
maken: een schoon
alternatief voor aardolie.

Door�onze�medewerker
Dorine�Schenk

D
it is de grondstof waar
het ons nu om gaat”,
zegt Dannie van O sch,
terwijl hij een hand
houtzaagsel uit een
blauwe ton haalt. We

staan in een grote hal van de
Brightlands Chemelot Campus in Ge-
leen. Er staan verschillende grote op-
stellingen waarmee ondernemers en
onderzoekers duurzame productie-
processen die ze in het laboratorium
ontwikkeld hebben op grote schaal
kunnen testen.

„Zaagsel is een spotgoedkoop af-
valproduc t”, vervolgt Van O sch,
chief business officer van de startup
Vertoro, opgericht vanuit de Techni-
sche Universiteit Eindhoven. „Wi j
gaan dit en andere houtachtige rest-
producten verwerken tot ruwe ligni-
n e o l i e .” Deze olie kan, net als aard-
olie, dienen als grondstof voor mate-
rialen zoals plastic, chemicaliën en
brandstof. Maar in tegenstelling tot
aardolie kan lignineolie duurzaam,
CO2-neutraal gemaakt worden.

De zaagselton staat naast een me-
talen reactorvat dat ingepakt is in
een zwarte, isolerende deken. De in-
houd kan verhit worden tot ruim
2 0 0° C . Langs de wanden van de
ruimte lopen tientallen kabels voor
de digitale aansturing en buizen met
gassen en vloeistoffen, zoals water-
stof. „In deze reactor zetten we zaag-
sel, houtsnippers of ligninepoeder
om in lignineolie”, vertelt Van O sch.

„In de reactor kunnen verschillen-
de biogrondstoffen verwerkt wor-
d e n”, vult Marijn Rijkers aan, pro-
grammaleider bij Chemelot InSciTe
en betrokken bij het ontwerp van de
p i l o topstelling die nu gebruikt wordt
door Vertoro. „Mits het niet te grof
i s .” Een boomstam moet je dus eerst
ve r m a l e n .

Stevige grassoorten
Waar het Vertoro om gaat, is lignine.
Hout bestaat er voor 20 tot 30 pro-
cent uit, de rest is cellulose en hemi-
cellulose, suikers die verwerkt kun-
nen worden tot papier of ethanol.
Lignine zit ook in stro en stevige
grassoorten. Het geeft planten vorm
en stevigheid. In poedervorm is het
een donkerbruin goedje dat lijkt op
basterdsuiker en licht naar hout
r uikt.

In de papier- en bio-ethanolindu-
strie is ligninepoeder een restpro-
duct. Een paar procent ervan wordt
gebruikt in asfalt en er wordt vanille-
aroma van gemaakt. Verreweg het
meeste wordt verbrand voor energie-
opwekking. Dat komt omdat lignine
een lastig product is. Het is een vaste
stof die moeilijk oplost. Bovendien
heeft het geen constante samenstel-
ling. Het is een mengsel van verschil-
lende soorten ligninemoleculen.

De bestaande infrastructuur – raf-
finaderijen en chemische fabrieken
voor het produceren van brandstof-
fen, chemicaliën en materialen uit
aardolie – kan niet goed omgaan met
dergelijke vaste stoffen met variabe-

In�een�grote�hal�van�de�Brightlands�Chemelot�Campus in�Limburg�worden
proeven�gedaan�om�uit�zaagsel�lignineolie�te�maken.�Dit�product�kan�als
grondstof�dienen�voor�bijvoorbeeld�plastic,�chemicaliën�en�brandstof.

le samenstelling. „De olie- en basis-
chemie-industrie is doorgaans inge-
richt op werken met vloeistoffen en
g a s s e n”, zegt Rijkers. „Vertoro kan de
lignine aanbieden als olie met con-
stante samenstelling. Dat sluit beter
aan op bestaande processen.”

Om niet alleen van ligninepoeder
uit de papier- en bio-ethanoltoevoer
afhankelijk te zijn, verwerkt Vertoro
ook houtafval en landbouwresten tot
lignineolie.

De productie van lignineolie is re-
delijk eenvoudig, vertelt Van O sch.
„Het is als het zetten van een espres-
s o.” Eerst wordt ligninepoeder ge-
mengd met een alcoholisch oplos-
middel, methanol of ethanol. Zaagsel
wordt gemengd met een zuur. Dat
wordt ongeveer een halfuur verhit bij
200 of 180°C in de reactor. Boven op
de reactor staat een motor.

Rijkers: „Daaraan zit een roerblad
dat de reactorinhoud mengt zodat
het gelijkmatig verwarmt.” Hierbij
lost een deel van de lignine op en een
deel blijft als vaste stof achter. De lig-
nine-oplossing is het doel van Ver-
toro, maar ze kijken ook of de over-
gebleven stof gebruikt kan worden,
bijvoorbeeld als bodemverbeteraar
of, als het restanten van zaagsel zijn,
als grondstof voor papier of bio-etha-
nol.

„Deze techniek begon als promo-
tieonderzoek van Panos Kouris bij de
onderzoeksgroep van Emiel Hensen
op de TU Eindhoven”, vertelt Van
Osch. Daaruit kwam de startup voort
die Kouris oprichtte met Michael

Het is als het zetten van
een kop espresso

Dannie�van�Osch startup�Vertoro

Boot (ook TU Eindhoven). „In het lab
werkten we eerst met honderd milli-
liter en later vier liter olie in een klei-
nere reactor. Daar kun je commerci-
eel niets mee. Met de kennis en faci-
liteiten van Brightlands en Chemelot
InSciTe hebben we de complexe stap
naar het opschalen tot een pilot plant
van driehonderd liter gemaakt.”

„Vertoro gebruikt een enorm ele-
gant en simpel proces”, zegt Erik
Heeres, hoogleraar chemische tech-
nologie aan de Rijksuniversiteit Gro-
ningen. Heeres doet onderzoek naar
biomassaomzetting naar biobrand-
stoffen en chemicaliën. „Vanuit het
oogpunt van groene chemie ziet het
er mooi uit, omdat er geen katalysa-
toren en extra reagentia nodig zijn en
de gebruikte oplosmiddelen gemak-
kelijk te recyclen zijn.”

Maar voordat deze techniek op
grote commerciële schaal kan wer-
ken, zijn er nog wat hobbels te ne-
men, zegt Heeres. „De reactie wordt
nu ladingsgewijs uitgevoerd; ze vul-
len de reactor, laten de reactie verlo-
pen en halen hem dan weer leeg. Als
je op grote schaal lignineolie wilt ma-
ken, dan moet dit proces continu uit-
gevoerd worden, wil het commerci-
eel aantrekkelijk zijn. Dat is complex.
Omdat je dan de reactor niet tussen-
door kunt schoonmaken, mogen er
bijvoorbeeld geen bijproducten aan
de wanden blijven plakken. Daar-
naast zullen ze moeten uitzoeken
welke vervuilingen uit het lignine-
poeder of hout in de lignineolie te-
recht kunnen komen en hoe je die er-
uit kan halen.”

Het team van Vertoro is optimis-
tisch. Volgend jaar willen ze een de-
monstratiefabriek openen waar de
reactie continu zal verlopen en 200
kilogram lignineolie per uur gepro-
duceerd wordt. Die fabriek zal ge-
plaatst worden op de Brightlands
Chemelot Campus.
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C o m m e nt a a r

Een ongevraagde extra
inlichtingendienst was
een Defensie-blunder

H
et goede nieuws is dat de defensietop
eind augustus z’n splinternieuwe Land
Information Manoeuvre Centre ver-
bood nog langer z’n inlichtingenrap-
porten extern te verspreiden. En het
verontrustende nieuws is dat deze

dienst überhaupt in deze vorm tot stand kon komen.
Feitelijk is er onder verantwoordelijkheid van Defen-
sie dit jaar, in de slipstream van de coronacrisis, een
experimentele inlichtingendienst ontstaan, bemand
door militairen. Een die geheel naar eigen inzicht
maatschappelijke data is gaan verzamelen en analyse-
ren, veelal van viruskritische organisaties. Maar ook
data over mobiliteit, zorg en economie. Met de bedoe-
ling de coronacrisis, groepsgedrag en doelmatigheid
van overheidsbeleid te voorspellen. Dit LIMC is gaan
werven bij bestuursorganen of er mogelijk behoefte
aan deze analyses zou kunnen bestaan.

Dit alles naast de civiele AIVD en de militaire MIVD.
Maar ook buiten de vele organisaties om die zich hier
al mee bezighielden, zoals Nationale Politie, Openbaar
Ministerie, RIVM en NCTV. Verder onder de radar van
het parlement, zonder wettelijk kader, zonder formeel
toezicht, buiten de openbaarheid. Maar, nemen we
aan, met medeweten van minister Bijleveld (Defensie,
CDA). En zeker onder haar verantwoordelijkheid.

Parlementariërs hebben inmiddels om opheldering
gevraagd. Dat het LIMC kennelijk terug de kazerne in
is gestuurd, is op zich bemoedigend maar nog geen
antwoord op de vraag wat de minister ervan wist en
wanneer. En waarom zij niet eerder op de rem trapte.
Juist daarom heeft een ministerie van Defensie toch
een civiele, politieke leiding?

V an afstand lijkt deze ontwikkeling een voorbeeld
van function creep – het stapsgewijs uitbreiden
van een functie of techniek voor doelen waar-

voor die niet in het leven geroepen is. Het LIMC werd
immers opgericht vanuit de legitieme behoefte van de
landmacht om bij buitenlandse missies een compleet
beeld te hebben van de crisis waarin men actief was.
Data-analyse is dan een belangrijk hulpmiddel.

Dat de coronacrisis een uitgelezen kans is voor wa r
games en scenariostudies ligt ook voor de hand. Zo-
lang dat binnen een kader met regels over opslag, be-
waartermijn en privacy was gebeurd, was er geen vuil-
tje aan de lucht geweest. De beslissing om het LIMC
echter ‘l ive’ trachten aan te sluiten op het bestuur als
pseudo-inlichtingendienst kan niet anders dan als een
blunder worden gezien.

Militairen hebben in het binnenlandse bestel pas
iets te zoeken als zij daar nadrukkelijk toe worden uit-
genodigd. Defensie staat met enige regelmaat de civie-
le overheid bij met mankracht, materieel of expertise.
Waarbij er steeds op wordt gelet dat defensie niet
zachtjesaan civiele taken overneemt. En dat alles
openbaar en transparant is. Dat uitgerekend in een ge-
zondheidscrisis die het wantrouwen over integriteit
van de media en de overheid bij sommigen versterkt,
militairen in een geheime bijrol opdoemen, is moeilijk
te bevatten. Zeker nu die viruskritische groep mag
vaststellen dat ze er mede zelf lijdend voorwerp van
was. Hun nachtmerries lijken uitgekomen.

H ier mag dus ferm ingrijpen van het kabinet
worden verwacht. Het LIMC van Defensie kan
verder vooral blijven doen wat de bedoeling

was. Oefenen, ontwikkelen, analyseren en dus leren,
voor de toekomst. Mits goed gereguleerd en onder ac-
tief toezicht. Maar Nederland in coronatijd is niet het
slagveld voor de hybride oorlog waar defensie zich,
achter ieders rug om, zomaar op mag begeven.

Dat het LIMC terug de kazerne in is
gestuurd, is bemoedigend. Maar waarom
trapte de minister niet eerder op de rem
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Recht op leven telt
Hannah van Kolfschooten, Roland
Bertens en Bastiaan Wallage plei-
ten ervoor de normale procedures
te volgen bij het goedkeuren van
het coronavaccin (Me nse nrechte n
niet opzijschuiven bij vaccintesten,
17/11). Procedures, waarbij het nog
jaren kan duren voor een vaccin
kan worden toegepast. Zij zien
deze trage procedures als een over-
winning van de mensenrechten.
Dit is absurd. Als de bestaande pro-
cedures ervoor zorgen dat nog dui-
zenden mensen nodeloos aan
corona overlijden, dan is het vast-
houden hieraan juist het failliet
van de mensenrechten. Ambulan-
ces mogen de maximumsnelheid
overschrijden als er een mensenle-
ven op het spel staat. Bij corona
staan duizenden levens op het
spel. Daarom moeten we een
andere procedure gebruiken om
het coronavaccin sneller goed te
keuren. Is het belangrijkste men-
senrecht immers niet het recht om
te leven?
Paul�Rotering
Wa�s�s�e�n�a�a�r

C�O�RO�N�A�B�E�L�E�I�D

Meer ziekenhuizen
In de hele wereld worden lock-
downs weer overwogen of aange-
scherpt. Dus: tijd voor een ander
paradigma. Als dit virus mensen
ziekmaakt in een tempo dat de zie-
kenhuizen het niet kunnen bijbe-
nen, breid dan de ziekenhuizen uit.
Chirurg Houke Klomp schreef al in

haar opiniestuk We moeten ons erop
voorbereiden dat het virus blijft
(12/11): „Misschien moet Ahoy toch
een coronaziekenhuis worden?”
Vaccinatie zal slechts beperkt wer-
ken denkt ze. Hartpatiënt Pinck, die
steeds niet geholpen kan worden
met een dringende operatie ‘we ge n s
c o ro n a’, komt aan het woord in Nóg
langer met pijn op de wachtlijst door
co ro n a , (12/11): „Den Haag zou moe-
ten ingrijpen om de capaciteit in zie-
kenhuizen te vergroten”.
Veel meer schrijvers duiden in die
richting. Aan de slag, regering:
steeds alleen de burger oproepen
„scherp te blijven” heeft kennelijk
geen zin.
Albert�Appelo
G�ro�n�i�n�g�e�n

B�O�E�R�E�N�P�ROT�E�ST

Stop met geluidsterreur
Dinsdag, 4.15 uur. Mijn man en ik
schrikken wakker van het geclaxo-
neer en gebrul van tractoren. O nee
hè, niet weer die boeren. Wij wonen
in de buurt van het Malieveld, Den
Haag. Protesteren mag en dat het

overlast met zich meebrengt is mis-
schien onvermijdelijk, maar deze
geluidsterreur op dit tijdstip is zin-
loos getreiter van burgers. Geluiden
van sirenes, helikopters, legervoer-
tuigen, voegen zich bij de kakofo-
nie. Speelt zich hier een veldslag
af? Actiegroep Farmers Defence
Force dreigt mijn sympathie voor
de boeren te verspelen.
Loni�Boogaart
Den�Haag

S�I�N�T�E�R�K�L�A�AS

Milieuvriendelijke boot?
Na de geweldige intocht te Rotter-
dam van het eerste schip dat op
waterstof vaart, hebben we in Het
Sinte rklaas journaal van de NTR
Sinterklaas zaterdag heel anders
aan zien komen in Elburg. De
Goedheiligman kruist ondanks zijn
kapitaalkracht nog steeds met een
kolengestookte stoomboot. Indien
hij te Rotterdam of IJmuiden aan-
gemeerd zou zijn, waren er minder
kolen verstookt in ons land.
De roetveegpieten lijken te getui-
gen van schoorstenen op huizen
waar niet milieuvriendelijk
gestookt wordt. (Wanneer zijn ze
daar overigens geweest? Waarom
zitten die voormalige Zwarte Pieten
bij aankomst al onder het roet op
hun gezicht? In Spanje zijn maar
weinig schoorstenen in gebruik.)
Hoe leggen wij en het zo verant-
woorde Sinte rklaas journaal dit de
kinderen uit met het oog op hun
toekomst in een hopelijk schoner
m i l i e u?
Ruud�Monster
A�m�s�t�e�rd�a�m

ETHIOPIË

Kan premier Abiy zijn Nobelprijs waarmaken?
Toen het Noorse Nobelcomité bekendmaakte dat de
Ethiopische premier Abiy Ahmed de Nobelprijs voor de
Vrede had gewonnen was ik in extase. Had ik het goed
gelezen, wint een premier uit Oost-Afrika een van de
meest prestigieuze prijzen ter wereld? Het ging niet
naar een klimaatactivist of een voorvechter van men-
senrechten. De Nobelprijs voor de Vrede ging, heel
ouderwets, naar een politicus die vrede stichtte, of dat
in ieder geval heeft geprobeerd. Het was ook terecht dat
hij de prijs won, hij had namelijk toenadering gezocht
tot Eritrea, politieke gevangenen vrijgelaten en de deur
geopend naar meer democratie en meer pluriformiteit
door ballingen uit te nodigen terug te keren naar huis.
Hoe anders ziet de wereld er anno 2020 uit voor de
premier die wereldwijd veel lof ontving. Sinds een
aantal dagen zijn tienduizenden Ethiopiërs het land
ontvlucht vanwege een escalerend conflict tussen de
nationale regering enerzijds en het lokale bestuur van

de Noord-Ethiopische provincie Tigray anderzijds.
Amnesty International meldt zelfs dat er h o n d e rd e n
burgers zouden zijn gedood. Het conflict in Ethiopië
escaleert in rap tempo en er wordt zelfs gewaarschuwd
voor een nieuwe burgeroorlog, wat desastreus zou zijn
voor de regio. Er dreigt een nieuwe humanitaire ramp
door de vluchtelingenstroom die daardoor op gang
komt naar landen als Soedan. Dit moet ten koste van
alles voorkomen worden. Hier zie ik een belangrijke rol
weggelegd voor Nederland als de hoeder van Vrede en
Veiligheid. Wij zouden samen met de EU een diploma-
tiek offensief moeten beginnen om een staakt-het-
vuren af te dwingen. Het is verbijsterend hoe stil het is
in Den Haag over de situatie in Ethiopië. Eén ding is
zeker, voor premier Abiy is zijn eerste nationale ramp
een lakmoesproef. Kan hij de situatie de-escaleren en
zijn rol als vredesduif waarmaken?
Adem�Mustafa�Negash Zw�i�j�n�d�re�c�h�t

Ro e t ve e g p i e t e n
komen uit niet
m i l i e u v r i e n d e l i j ke
s c h o o rs t e n e n
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